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Gemeente,  

 

Vier vragen wil ik met u bespreken: 

• Waar gaat de fusie ook al weer over? 

• Wat is de visie van onze kerkenraden? 

• Wat is er gebeurd sinds medio 2017? 

• Waar staan we nu? 

 

Daarbij beperken we ons tot de kern.   

 

Waar gaat de fusie ook al weer over? 

 

Uit de nota’s ‘Een nieuwe protestantse gemeente: visie en werkelijkheid’ en de ‘Plaatselijke regeling 

van de Protestantse gemeente te Dordrecht’:  

De huidige twee algemene kerkenraden (HDo en PGDD) willen één algemene kerkenraad worden. Als 

één algemene kerkenraad wil zij het werk van de wijkgemeenten coördineren, faciliteren, dienen en 

de onderlinge verbondenheid belichamen.  

 

Op het niveau van de AK liggen o.a. de volgende bevoegdheden: 

• Toezien op naleving van gemaakte afspraken, waaronder toetsen of de wijkkerkenraden in 

staat zijn om een predikant te kunnen onderhouden. 

• Het college van kerkrentmeesters gaat over:  

o Zorg voor de vermogensrechtelijke zaken en de rechtspositie van de predikanten, 

kerkelijk werkers en andere medewerkers. 

o Beleidsplan, begroting en jaarrekening. 

o Alles wat met gebouwen en goederen te maken heeft.  Een wijkkerkenraad kan daar 

niet zelfstandig besluiten over nemen.  

• Het college van diakenen gaat over: 

o Beleidsplan, begroting en jaarrekening. 

o Beheren goederen  van de diaconie.  

o Werkgeverschap voor degenen die bij de diaconie werken. 

o Besteding van de middelen binnen de afspraken met de AK. 

• De AK stelt het collecterooster en begrotingen vast op basis van voorstellen van CvK en CvD. 

 

Op wijkniveau en op algemeen niveau liggen de volgende bevoegdheden: 

• De wijkgemeenten zijn vrij om op hun eigen manier binnen de kaders van de PKN gestalte te 

geven aan hun manier van gemeente zijn. Tegelijk wordt gevraagd om onderling solidair te 

zijn, zowel geestelijk als materieel. Bij het geestelijke wordt dan o.a. gedacht aan de 

geloofsgesprekken.   

• Leden zijn vrij om te kiezen bij welke wijkgemeente ze willen behoren.  

• De verantwoordelijkheid voor het vermogen wordt zoveel mogelijk bij de wijkgemeenten 

neergelegd. De wijkgemeente moet er zelf voor zorgen dat inkomsten en uitgaven voldoende 

in evenwicht zijn. Waar er structurele tekorten ontstaan, zal de algemene kerkenraad 

optreden om dit beheersbaar te houden.  
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Wat is de visie kerkenraden wijken 2 en 7? 

Onze kerkenraden hebben vanaf het begin van de fusieplannen in 2005 hiertegen bezwaar gemaakt.  

Daarbij zijn de volgende argumenten genoemd: 

• De startvraag is niet: waarom gaan we niet fuseren, maar: waarom zouden we wel gaan 

fuseren? Nut en noodzaak van een fusie zijn wat ons betreft onvoldoende onderbouwd. 

Waarom meteen de meest vergaande vorm van samenwerking en niet eenvoudige 

samenwerkingsafspraken op onderdelen? Dit is nooit serieus onderzocht. Wij kunnen de 

wenselijkheid, laat staan de noodzaak van een fusie niet uitleggen. 

• Er zijn grote verschillen in identiteit en andere belangen tussen de gemeenten. Door die 

samen te brengen in één rechtspersoon creëer je:  

o afstand, zo niet vervreemding tussen de wijken en de AK, met daarbij o.a. een 

risico dat offerbereidheid van gemeenteleden zal afnemen, 

o veel tijd en inzet vragende bureaucratie en  

o een risico op spanningen vanwege verschillende belangen en visies.  

• Van een aantal gemeenten moet menselijkerwijs gesproken verwacht worden dat zij 

vergrijzen en dat hun ledenaantal en hun inkomsten de komende jaren dalen. Dat zal 

dwingen tot maatregelen, die ook onze gemeenten kunnen treffen. Bij gebrek aan 

eenheid in identiteit, zal het financiële dwingend zijn.  

• Binnen het grote geheel van een gefuseerde gemeente zullen onze wijken een kleine 

minderheid vormen, die gemakkelijk overstemd kan worden.  

• In het land zijn er meerdere ervaringen met fusies binnen de PKN waar men achteraf 

grote spijt van heeft.  

• De fusie uit 2004 roept bij veel gemeenteleden nog steeds pijn op. Een volgende fusie 

kan bij hen oude zorgen doen herleven.  

 

Samengevat bestaan bij ons vooral zorgen om de “continuïteit van de woordverkondiging, 

ondersteund door de beschikbaarheid van predikanten en faciliteiten” (brief wijken 2 en 7 d.d. 26 juni 

2017 aan de AK) . Deze zaken betreffen de kern van ons gemeente zijn en hebben voor ons prioriteit.   

 

Om deze en nog andere redenen hebben de wijken 2 en 7 in 2017 besloten om niet in te stemmen 

met de tweede fase van de fusie. U als gemeente bent daar toen over geïnformeerd.  

 

Wat is er gebeurd sinds medio 2017? 

Ook de andere wijken hebben op onderdelen vragen en voorwaarden genoemd, waar nader op in 

gegaan zou moeten worden voordat de fusie een feit wordt.  De AK heeft daarop het initiatief 

genomen om onder leiding van een externe onafhankelijke voorzitter een gezamenlijk gesprek te 

beleggen. Dat heeft niet geleid tot een overeenkomstige visie tussen de wijken en de AK. Onlangs 

nog hebben onze wijken in een overleg met afgevaardigden van de AK en andere wijkkerkenraden 

onze bezwaren nog eens besproken.  

 

Waar staan we nu? 

Hoewel er nog op meerdere punten overeenstemming gevonden moet worden, is de AK van mening 

dat die geen beletsel vormen om de fusie te realiseren. Dat besluit heeft de AK afgelopen maandag 

genomen met 11 stemmen voor,  5 tegen en 1 onthouding. We zijn dus nog niet gefuseerd, maar 

men gaat nu aan het werk om  de noodzakelijke beslisdocumenten samen te stellen. Dat is een 
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traject dat aan wettelijke en kerkelijke eisen moet voldoen. Dat gaat langs een notaris en de classis. 

Daar moet nog het nodige voor gebeuren.  

 

Als wijkkerkenraden hebben wij ons tot nu toe beperkt tot het onderbouwde standpunt dat een fusie 

ongewenst is. Daarbij hebben we ons bewust onthouden van uitlatingen over wat te doen als de 

fusie toch door zou gaan. Dit om het overleg zuiver te houden. Nu is er voor ons een nieuwe situatie 

ontstaan, waarin wij ons hebben te beraden op de vraag: wat nu?  

 

Hoewel wij nooit voorstander van de fusie zijn geweest, hebben we ook steeds gezegd dat we de 

andere gemeenten daarin niet willen blokkeren als zij dat wel willen.  

De vraag waar wij nu voor staan, is of wij in deze fusie ondanks onze bezwaren mee kunnen gaan, 

dan wel of wij een zelfstandige gemeente willen vormen. Dat laatste is nooit ons streven geweest, 

zoals ook in ons beleidsplan is verwoord. Maar nu onze bezwaren niet zijn gehonoreerd en de 

“continuïteit van de woordverkondiging, ondersteund door de beschikbaarheid van predikanten en 

faciliteiten”, om de kernzin uit onze brief uit 2017 nog eens te citeren, aan de orde is, is deze optie 

niet op voorhand uit te sluiten. Onze bezwaren zijn immers nog steeds zwaarwegend en die mogen 

we niet lichtvaardig opzij leggen. We hebben ons te verantwoorden aan de Heere, aan u als 

gemeente en achter u aan onze kinderen en kleinkinderen. Dat vraagt om een afweging waarin alle 

opties grondig worden besproken. 

 

Het komende traject van beraad en besluitvorming binnen onze wijkkerkenraden vraagt veel gebed 

en bezinning. De kerkenraden vragen u in dit alles dringend om gebed om opmerkzaam en 

gehoorzaam te mogen zijn aan wat de Heere in deze van ons vraagt.   

 

29-11-2018 

Jan van der Wal 


